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Jedn  z najwa niejszych decyzji, któr  nale-
y podj  na etapie budowy b d  moderniza-

cji domu jest wybór systemu ogrzewania c.o. 
i c.w.u. Warto wtedy wybra  urz dzenie, któ-
re wykorzystuje Odnawialne ród a Energii 
(OZE) i przy niskich kosztach ogrzewania za-
pewni wysoki komfort u ytkowania.

Przekonaj si , jakie korzy ci niesie za sob  wy-
bór powietrznej pompy ciep a Airmax2, jaki 
komfort i oszcz dno  zyskujesz.

Kompleksowe rozwi zanie
Pompa ciep a Airmax2 ogrzeje Twój dom i za-
pewni ciep  wod  u ytkow .

Dla ka dej rodziny
Dobór mocy pompy ciep a uzale niony jest 
g ównie od zapotrzebowania cieplnego bu-
dynku, przez wi kszo  czasu pompa pracuje 
bowiem na potrzeby centralnego ogrzewania. 
Nale y jednak uwzgl dni  równie  dodatek 
mocy na potrzeby c.w.u. Przy standardowym 
budynku o powierzchni 160 m2 zamieszki-
wanym przez cztery osoby, mo emy przyj

projektowe obci enie cieplne na poziomie 
8 kW i dodatek na c.w.u. 1 kW. Dobieraj c moc 
pompy powietrznej nale y zwróci  uwag  na 
zmienno  jej mocy w zale no ci od tempe-
ratury powietrza zewn trznego. W tym przy-
padku odpowiedni b dzie model 15GT o mocy 
nominalnej 14 kW.

Co bardzo wa ne pompa ciep a pracuje na-
wet, gdy temperatura powietrza wynosi -20°C. 
Je eli jej moc w ni szych temperaturach b -
dzie zbyt niska w stosunku do potrzeb budyn-
ku, to uzupe ni  j  mo e grza ka elektryczna 
(zabudowana w urz dzeniu). W praktyce zda-
rza si  to bardzo rzadko.

Gdzie ja to postawi ?!
Zapewne w ogródku, tu  obok domu. Monta
powietrznej pompy ciep a do c.o. nie jest bar-
dzo skomplikowany, ani drogi – nie wyma-
ga odwiertów lub niszczenia trawnika i trwa 
1-2 dni.

Pompa ciep a zrobi to za Ciebie
Wybieraj c Airmax2 przygotuj si  na maksi-
mum komfortu. Oprócz tego, e ta pompa cie-

p a ogrzeje Twój dom i zadba o ciep  wod
przez ca y rok, to wyposa ona w intuicyjny 
sterownik, umo liwi Ci wygodne zarz dzanie 
ca ym systemem grzewczym. Najwa niejsze 
funkcje, jakie ma pompa ciep a to m.in.: pro-
gramowanie ró nych schematów ogrzewania 
(z grzejnikami, pod ogowe, mieszane, c.w.u.), 
sterowanie godzinowe prac  (c.o. i c.w.u.), mo -
liwo  sterowania obiegami grzewczymi, do-
stosowywanie si  parametrów do warunków 
zewn trznych, sterowanie pomp  cyrkulacyj-
n  c.w.u. i dodatkow  grza k  zbiornika c.w.u., 
automatyczny proces odszraniania parownika.

W Twoim telefonie
Modu  internetowy umo liwia sterowanie 
drog  internetow  z poziomu przegl darki 
lub jeszcze wygodniej poprzez dedykowan
aplikacj  w Twoim telefonie.

Ile zaoszcz dz  wybieraj c pomp  ciep a?
Zyskasz nie tylko finansowo, ale otrzymu-
jesz równie  urz dzenie, które korzysta 
z Odnawialnego ród a Energii (OZE) i jest 
praktycznie bezobs ugowe, a wi c zapewnia 
maksimum komfortu. Dla przyk adu dla pom-
py Airmax2 15GT, sezonowy wspó czynnik 
efektywno ci (SCOP) wynosi 4 przy ogrzewa-
niu pod ogowym. Pompa ciep a, pobieraj c za-
tem rednio 1 kWh energii elektrycznej, wy-
tworzy 4 kWh energii cieplnej. Zdecydowana 
wi kszo  energii jest, wi c darmowa i pocho-
dzi ze róde  odnawialnych. 

Czy mog  zyska  jeszcze wi cej?
Pompa ciep a Airmax2 idealnie wpasowuje 
si  w programy dotacji dla najlepszych urz -
dze , które realizowane s  na terenie ca ego 
kraju. Stanowi idealn  podstaw  wydajne-
go i ekonomicznego Hybrydowego Systemu 
Grzewczego, który gwarantuje jeszcze wi k-
sze oszcz dno ci. O pomoc w uzyskaniu do-
tacji warto zwróci  si  do dzia u dofinanso-
wa  firmy Galmet.

GALMET Sp. z o.o. Sp. K. 
ul. Raciborska 36, 48-100 G ubczyce

tel. 77 403 45 00
faks 77 403 45 99
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Dlaczego warto ogrzewa  dom powietrzn  pomp  ciep a?
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